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KLÁCHT

Mierlo.25 Oktober 2011

Geachte zeer geleerde secretaris-generaal,

Ik dien een klacht in tegen de europese ombudsman Íff. P. Nikiforos Diamandouros omdat
die volgens mij de fundamentele beginselen van een op dienstverlening gericht europees
openbaar ambt, gedragscode zeer emstig blijkt te hebben geschonden.

Op 3 oktober 2011 is door mij een klacht verzonden aan de eu-ombudsman.Een klacht over
de Raad van de Europese Unie in Brussel handelende over interpretatie van het Verdrag van
de Europese Unie.Op dd,l1-10-2011, is door de eu-ombudsman een schriftelijke
ontvangstbevestiging met registratienummer verzonden,(20131201 liOV) S201 1-143703.Op
dd,2l-10-2011 daama heeft de eu-ombudsman de uitslag van de klacht aan mij per e-mail
verzonden, (2013 l20l 1 /OV) 520 I I - | 44262.

(de tekst van de klacht van3-10-2011 over mijn klacht over inbreuk op de waarden van de
Europese Unie (Uniewaarden) als bijlage(n) bij deze klachtenbrief met inbegrip een korte
samenvatting van documenten over o.a. mensenrechten en anti-racisme.(Ik zet al deze
documenten in één pdf-file op mijn website voor het publiek (education en non-coÍlmercial).

Volgblad.-

Conespondence:Po.box 324, 5660AH Geldrop The Netherlands
Offices:Kastanje 28, 573lNK Mierlo The Netherlands

C.o.C.reg'.41 092925 Eindhoven N.L.
E-mail : ifudoÍhumanrights@yahoo.com

Intemet: http://ifudofhumanrights.webs.com/
Phone:+3l -(U6 50 425 552
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De eu-ombudsman heeft mijn klacht ven^/orpen om dat ik enkele maanden overtijd was
met het indienen van de klacht.(Artikel 2,lid4 van het statuut van de Europese
Ombudsman).

Er is hier sprake van een zeer ernstig straÍbaar feit waarvan de eu-ombudsman heeft
kennis genomen,begÍran door lidstaat Nederland en daama door de Raad van de Europese
Unie onder het (europese) tapijt geschoven.Het gaat over verspreiden van hakenkruizen
en SS-tekens.De eu-ombudsman heeft het in een toespraak over "ombudsman as human
rights protection mechanism",in Vienna,Austria 07-05-2010, (bij het European Union
Agency for Fundamental Rights).De ombudsman heeft Artikelg,lidl geschonden "de

onaflrankelijkheid en verantwoordelijkheid in algemeen belang van de Gemeenschappen
en van de burgers van de Unie.(verwijs tevens naar het interview voor radio Bulgaria
i.v.m. Europe 2020 Civic, Vision,met mr Joao Sant Anna -hoofcl afdeling juridische zaken-
aangaande de taak van de europese ombudsman,link:
http ://rvww.archive.ore/details/Eu rope2020CivicVision

Naar mijn opvatting had de eu-ombudsman in de klacht Artikel 4,lid2 moeten laten
betrekken bij de beslissing,en niet louter lichtvaardig de klacht over racisme en
uniewaarden naar de prullenmand moeten verwijzen met zijn argument over Artikel2,lid4
van het statuut.De eu-ombudsman heeft in het verleden deelgenomen aan de Bilderberg
conferentie,een meeting van banken en
grootkapitaal over geld en handels belangen.En daar moet zijn hart hebben gelegen bij de
afiveging van mijn klacht,en niet bij de mensenrechten,anti-racisme en "de burger van
europa".Hij heeft de Raad van de Europese Unie en EU-lidstaat Nederland in
bescherming genomenren dat blijkt duidetijk.

In navolging van mr.Barroso inzijn speech "State of the Union"20l0:

In Europa moet iedereen de wet naleven en de overheid moet de mensenrechten
eerbiedigen,ook die van minderheden.Voor racisme en xenofobie is er in Europa geen
plaats.Wanneer zichrond dergelijk delicate thema's een probleem voordoet,moeten alle
lidstaten handelen met zin voor verantwoordelijkheid.Er wordt daarom een krachtige
oproep gedaan om de spoken van Europa's verleden niet opnieuw tot leven te laten
komen.Ik verzoek om de thans fungerende eu-ombudsman ner onmiddelliik uit ziin
ambt te zetten.Om op deze manier het voortbestaan en zelfs de wederopleving van
nazisme en antisemitisme in de kiem te smoren.Hierdoor af te zien van het in de hand
werken van racisme en schending van'Uniewaarden" door gebruik te maken van
racistische of xenofobische instincten.Mij schriftelijk te bevestigen dat de bestrijding van
racisme en vreemdelingenhaat met allen een uitdrukkelijk doel van de Europese Unie
is.

Correspondence:Po.box 324, 5ó604H Geldrop The Netherlands
oÍfi ces:Kastanje 28, 573 lNK Mierlo The Netherlands

C.o.C.reg:4 I 092925 Eindhoven N.L.
E-mail: ífudoftrumanrights@yahoo.com

lntemet: http://ifudoÍhumanrights.webs.com/
Phone:+31 -(0\6 50 425 552
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Iedere lidstaat van de EU moet voldoen aan de voorwaarden in artikel 49 van het EU-
Verdrag en moet de beginselen van artikel 6 lidl,van het Verdrag in acht nemen.In dit
verband heeft de Europese Raad van Kopenhagen in 1993 bepaalde criteria
ontwikkeld.Nederland voldoet niet aan de in 1993 Kopenhagen overeengekomen
criteria.In het Verdrag van de Europese Unie wordt verder uitgeweid over de kenmerken
die elke EU-lidstaat dient te bezitten zoals o.a. non-discriminatie en respecteren van de
mensenÍechten.Nederland (zou) thans geen lid meer kunnen zijnvan de Europese Unie op
basis van de informatie.De EU kan niet toestaan dat één lidstaat -hoe groot of
economische belangrijk die ook moge zijn- uit eigenbelang de Uniewaarden
dwarsboomd,en een europese ombudsman die daarin meegaat.

Ik verzoek hierbij om mij klacht over schending van Uniewaarden opnieuw in
behandeling te nemen.

bijlage(n)

(schriftelijke reactie te richten aan
Kastanje 28, 573lNK MIERLO

IFUD of Human Rights, t.a.v. J.P. van den Wittenboer)
Nederland.

IFUD of Human Rights
de voorzitter
J.P. van den Wittenboer
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RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel, 21 maart20ll
(OR. en)
8010/3/11 REV 3
PRESSE 76

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger, Catherine Ashton,
namens de EU ter gelegenheid van de Internationale Dag ter

bestrijding van rassendiscriminatie op 21 maart 20ll

Dit jaar is het tien jaar geleden dat de Wereldconferentie tegen racisme,
rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid, van 2001 in
Durban, Zuid-Afrika, plaatsvond. De EU blijft zich ten volle inzetten voor het hoofddoel
van de Conferentie van Durban van 2001.

De Europese Unie veroordeelt elke vorm van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat
en soortgelijke vormen van onverdraagzaamheid, met inbegrip van discriminatie op grond van
seksuele gerichtheid, die volledig indruisen tegen de waarden waarop de EU is gegrondvest.

Elke dag worden mensen wereldwijd met deze onverdraagzaamheid geconfronteerd. Alleen als
we op elk niveau consequent een harde aanpak volgen, kunnen we dit verschijnsel met succes
bestrijden. Er is geen reden tot zelfgenoegzaamheid, ook niet in Europa.

De Europese Unie integreert de bestrijding van discriminatie ook in haar intemationale samen-
werking. Door middel van het Europees instrument voor democratie en mensenrechten steunt
de EU met ongeveer 24 miljoen euro een breed scala van maatschappelijke organisaties die in
circa 120 recente projecten actiefzijn.

Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie
(ICERD) is de universele grondslag voor de inspanningen ter voorkoming, bestrijding en
uitroeiing van racisme. De Europese Unie roept alle staten die het Verdrag nog niet hebben
bekrachtigd of nog niet volledig toepassen, op zulks alsnog te doen.

P E R S
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De kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië*, de voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië*, Montenegro* en IJslan6+, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en
mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina en Servië, en het EVA-land
Noorwegen, dat lid is van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraine, de Republiek
Moldavië, Armenië, Azerbeidzjan en Georgië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Montenegro blijven
deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.
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TEKST

ARTIKELZg VEU

[procestaal NL]

(behandeling openbaar)

UNIEWAARDEN

General Assembly

UNITED NATIONS

AtRESts3fi44

March 8. 1999

ARTIKEL I.

Everyone has the right,individually and in association with others,to promote and to strive for
the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and
international levels.

STATE OF THE UI\I-ION 2OIO

7 September 2010

Voorzitter van de Europese Commissie

José Manuel Durao Barroso

Voor racisme en xenofobie is er in Europa geen plaats.Wanneer zich rond dergelijke delicate
thema's een probleem voordoet,moeten wij allen handelen metzin voor verantwoordelijkheid.
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KLACHT

(aantekenen)

Heden,de derde oktober tweeduizendelf,ten verzoeke van:

Joannes Peffus van den Wittenboer voorzitter,secretaris en penningmeester van de stichting
lntermediaire stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens -in het
Engels- Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights - afkorting-
IFUD of Human Rights,wonende en adres te Mierlo,gemeente Geldrop-Mierlo,(573lNK)
Kastanje 28, planned change agent.

e-mail: ifudofhumanrights@yahoo.com internet: http://ifudofhumanrights.webs.com/

AAN:

De Europese Ombudsman - 1 Avenue du Président Robert Schuman- 8P.403-FR-67001
STRASBOURG Cedex- FRANCE

KLACHT GERICHT TEGEN:

RAAD VAN DE EUROPESE UNlE,Secretariaat-Generaal,Juridische Dienst,Rue de La
Loi,l75 B-1048 Brussel. BELGIE.

Er is tussen IFUD of Human Rights en lidstaat Nederland een langdurige [eenmaal civiele
procedure (*l) en eenmaalstrafprocedure (*2) ] gaande datzich inmiddels in eigenrichting
dreigt te escaleren in de Europese Unie door welbewust opzij schuiven van artikel 29VEU
door de Raad van de Europese Unie in Brussel. - overwegende dat verkeerde interpretaties
van het Verdrag van de Europese Unie tot een beleid van uitsluiting kunnen leiden,en zohaat
en racisme kunnen aanwakkeren - Het beschermen van lidstaten en onder het tapijt vegen
van schending der Uniewaarden van het Verdrag van de Europese Unie.

Dit gelet op de feitelijke omstandigheid de schriftelijke stellingsname in een brief van dd, I I
februari 2009,gericht aan IFUD of Human Rights,door de Raad van de Europese Unie,inzake
ingeval van schending van de Uniewaarden door een lidstaat.

Monitoring op het terrein van de Uniewaarden,de naleving van de Uniewaarden door de
lidstaten der Europese Unie - die evenwel indien nodig ook zou moeten kunnen leiden tot het
opleggen van sancties als berispingen en boetes,schorsing van bepaalde rechten met als
uiterste middel het opschorten van het lidmaatschap- De Uniewaarden deze omvaffen de
mensenrechten en de fundamentele beginselen van de rechtsstaat (artikel 6 VEU lidl).Daartoe
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verleent artikel 7 VEU de instellingen van de Unie bevoegdheden om op te treden in geval
van een (dreigende) schending van de Uniewaarden.Het eerste lid,dat met het Verdrag van
Nice werd toegevoegd aan artikel 7 VEU,voorzietin een preventiemechanisme voor gevallen
waarin een duidelijk gevaar voor ernstige schending van de Uniewaarden geconstateerd kan
worden.De Raad (in de samenstelling van Staatshoofden en regeringsleiders die artikel29
VEU onderschrijven) de mogelijkheid geeft ingevalvan ernstige en voortdurende schending
van Uniewaarden sancties aan een lidstaat op te leggen.

Benadrukkend de noodzaak zorgte dragen voor een volledige en doeltreffende verwezelijking
van alle mensenrechten zonder discriminatie of onderscheid zoals vastgelegd in Europese en
andere internationale instrumenten.Ervan overtuigd dat handelingen van racistische en
xenofobische aard een schending van de mensenrechten en een bedreiging voor de rechtsstaat
en democratische stabiliteit in de Europese Unie vormen.Het is beledigend voor een
bevolkingsgroep speciaal voor Joodse mensen,maar ook voor eenieder die uit
levensovertuiging de ideologie van het nationaal socialisme verwerpen.Overwegende dat de
Staat der Nederlanden geen enkel schuldinzicht heeft,de beweegreden duidelijk politiek zijn
geihspireerd en dat de Staat volledig bekend is met alle stukken in deze zaak en geen enkele
actie hierin heeft ondemomen.De Nederlandse Staat wenst overduidelijk de status-quo te
handhaven.Er is sprake van een schaduwsysteem,en door systematisch preselectie toepassen
gevat in een systeemgeoriënteerde benadering is sprake van een model-gebaseerd Orwelliaans
overheidsapparaat van gevestigde politieke belangen "ons kent ons" vriendjespolitiek
mentaliteit.Door monopoliseren groepen en individuen uit te sluiten worden vooraf bepaalde
organisaties en personen systematisch belet om conferenties,seminaries te bezoeken.Er is
sprake van een scherpafgebakend netwerk,lNorman Finkelstein, de Holocaust-industrie,
200O).Hierdoor dragen ook programmas op Europees niveau als die "Europa voor de burger"
(programma "Europa voor de burger"2007-2013), rapporten over mensenrechten,anti-racisme en
holocaust, alleen nog de status van pr-waarde.De selectieprocedures in de EU zijn dermate
selectief dat de echte mensenrechtenverdedigers worden uitgesloten.Echte
mensenrechtenverdedigers leven vaak onder de armoedegrens,zijn onverzekerd en zijn hun
huis en bezittingen verloren.Defensie klokkenluider Fred Spijkers werd politiek-crimineel
verklaard door de Nederlandse overheid omdat hij zijn burgerplicht deed door te
waarschuwen voor ondeugdelijke bommen bij defensie,er was daarna sprake van o.a. bannen
en isoleren,verdachtmaken en demoniseren.De Nederlandse overheid gebruikt dezelfde
taktieken als die communistische landen gebruiken."Europa voor de burger" is alleen voor het
promoten van de EU,en met de EU-logos duidelijk zichtbaar.Dringt er op aan te weigeren
lidstaten met racistische of xenofoob karakter te steunen en derhalve elk verbond men hun
gekozen vertegenwoordigers af te wijzen.Het Europa van de 2l ste Eeuw heeft geen plaats
voor Adolf Hitler-imitators.De democratische lidstaten van de Europese Unie hebben niet de
wens om opnieuw terug te vervallen op de onderdrukking van de jaren '30 en '40.
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NOTARIS:

De notaris heeft een advies-informatie en waarschuwingsplicht waardoor hij als onaflrankelijk
adviseur een inhoudelijke inbreng en toegevoegde waarde heeft.De taak van de notaris
behoort meer in te houden dan alleen het opmaken van akten en het uitvoeren van de daarbij
behorende controles.Kernpunt van de vertrouwensposities van de notaris is zijn
^taarwegende zorgplicht tot wilscontrole en de Belehrungs-plicht die in artikel 43 van de Wet

op het notarisambt (Wna) is opgenomen en in de Jurisprudentie van de Hoge Raad nader is
uitgewerkt.

PROCEDURES AAI\HANGIG GEMAAKT IN LIDSTAAT NEDERLAIT{D:

(* l) aanbieden valsheidsprocedure 08 februari 2008 op akte notarieel onder ede,de dato van 2l
juni 2007,door mr. Th H.J.M. op de Laak,notaris te Cranendonck,aan de Staat der
Nederlanden in handen van de Minister vanAlgemene Zaken.Door IFUD of Human Rights.

(*2) verzoek om strafuervolging artikel 76 RO procedure, de minister van algemene zaken,aan
de Tweede Kamer der Staten Generaal van de Nederlandse Staat.Door IFUD of Human
Rights.

TOELICHTING NATIONALE PROCEDURES:

Een notariële akte onder ambtseed der notaris staat ten alle tijden boven de

schriftelijke verklaring in briefvorm door de Minister van Algemene Zaken.

De Staat der Nederlanden is niet aanwezig geweest bij de ondertekening van de
notariële akte,en hierdoor is sprake van een eenzijdige notariële akte.Op eenzijdige
notariële akten mas door de notaris seen Eerste Grosse "In naam der Koninsin"

worden afgegeven.De civiele rechter is aangewezen instantie om de notariële
akte tot executoriale titel te verklaren.ln dit geval moet dit verzoekschrift met
een advocaat in een verstekprocedure.De Minister van Algemene Zaken heeft
oer brief laten weten seen valsheidsorocedure aanhansis te maken on de notariële
akte. Er is sprake van een schuldvordering in de notariële akte tegen de
Nederlandse Staat. (civiele procedure)

3) Het schijnt dat géén advocaat zijn vingers wenst te branden tegen de Nederlandse
Staat.Er zijn hiertoe voldoende schriftelijke bewijzen aangehecht aan de notariële
akte,(DvD-rom).Daarop heeft de stichting zich schriftelijk tot de Hoge Raad
gewend met het verzoek een advocaat aan te wijzen.De Hoge Raad wenst geen

advocaat oo de zaak te zetten teqen de Staat.

1)

2l
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4l Verzoek tot strafvervolging van de Minister van Algemene Zaken,Nederland
artikel 76 RO procedure.De Tweede Kamer heeft schriftelijk laten weten,dat het
verzoek ter inzage is gelegd aan alle fractievoorzitters en leden van de politieke
partijen in de Tweede Kamer.Er is op het verzoek verder totaal geen enkele actie
ondernomen door de Tweede Kamer om in de toekomst nog erger te voorkomen.
(strafprocedure)

TOELICHTING:

Het plaatsen van hakenkruizen en SS-tekens op afbeeldingen van ministers, nationale
ombudsman in Nederland is na het verlijden van de notariële akÍe niet minder maar erger
geworden.De dader kan gebruik hebben gemaakt van programma's zoals o.a.
photoshop.Internationaal zljn naast het op internet verspreiden,500.000 e-mail internationaal
verzonden van de afbeeldinsen.

IMPRESSIE:

Op de internetsite van de dader (die bekend is) tussen een samenvatting van brieven diverse
afbeeldingen staan diverse afbeeldingen:

Afbeelding Tweede Kamer,met aan de wand een groot hakenkruis in krans I afbeelding de
Wijkerslooth met Hitlersnor en hakenkruis en voorzien van het stempel van de rechtbank I
afbeelding Donner met Hitlerkapsel en HitlersnoqSS-tekens en adelaar met hakenkruis I de
nationale ombudsman met Hitlersnor met SS-tekens en adelaar met hakenkruis I afbeelding
portret Adolf Hitler I afbeelding Balkenende met Hitlersnor,hakenkruis en adelaar met
hakenkruis I Donner met Hitlerkapsel en SS-tekens en adelaar met hakenkruis.Het gelaat is
afgedekt met een zwarte balk over de ogen I adelaar met hakenkruis I hakenkruis in krans I

PRODUCTIES:

1) Voorblad Europese Ombudsman met logo (glossy fotopapier)

2) Blanco (tussen)-blad

3) Artikel 29VEU

4) Blanco(tussen)-blad

5) Verklaring Raad van de Europese Unie,internationale dag ter bestrijding van
rassendiscriminatie,2l maart2010 779lll0 (PRESSE 69) NL

6) Blanco(tussen)-blad
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7) Brief Raad van de Europese Unie,dd I I februari 2009,gericht aan IFUD of Human
Rights,inzake lidstaat Nederland racisme en xenofobie Verdrag van de Europese
Unie(VEU)

8) Blanco tussenblad

9) Brief lidstaat Nederland,Minister van Algemene zaken mr.dr.J.P. Balkenende dd/S
Maart 2 00 S,kenmerk 3 3 1 8 | 7 2,inzake verklaring valsheid sprocedure

10) Brief dd, l5 September 2008,Tweede Kamer der Staten Generaal,inzake
strafuervolging de minister van algemene zaken,Art 76RO,met bijlagen,dd 2
September 2008,TK 106,lijst 106-7779

I l) Blanco (tussen)-blad

12) Afbeelding minister Donner,met het copyright teken van Karel de Werd,en voorzien
van SS'tekens,adelaar met hakenkruis,Hitlersnor en Hitlerkapsel

13) Toespraak minister Donner 29-03-2004,inzake het boek "met recht discriminatie
bestrij den",(schri ftelijk)

14) Schriftelijke verklaring dd,8 September 2004,door Notaris mr. Th.J. op de Laak,met
de verklaring dat de notaris achter zijn ambtseed blijft staan i.v.m. de notariële akte

15) Brief minister mr. J.P.H. Donneqnotarisambt,dd 7 Februari2006

1 6) Blanco (tussen)-blad

17) Staat van de Europese Unie,Z9 20l,nr 10, Tweede Kamer vergaderjaar 2003-2004

l8) OscE-toespraak Nederland,Rita Verdonk dd,l3 September 2004,mensenrechten en

19) anti-racisme,PC.DELlSll /04

20) Resolutie Europees Parlement, "Het Europese geweten en het totalitarism e",20l0lC
137 E /05

21) Blanco (tussen)-blad
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221 Tructatenblad,2005,nr 46,bestrijding van strafbare feiten verbonden aan electronische
netwerken,betreffende strafbaarstelling van handelingen racistische of xenofobische
aard

23) Blanco (tussen)-blad

24) United Nations GeneralAssembly,A/RES/53/144, 8 Maart 1999 (English version)

25) Blanco (tussen)-blad

26) Formulier "De Europese Ombudsman",klacht betreffende wanbeheer der Raad van de
Europese Unie,Brussel,Belgie

27) Blanco (sluit)-blad

28) Blanco (eind)-blad (glossy fotopapier

EXTRA BIJLAGEN:

(zeven extra bijlagen)

. l) Schriftelijke klacht schending Uniewaarden,dd, 3 okÍober 201l,tegen Raad van de
Europese Unie,Brussel Bel gie. (formulier wanbeheer Europese ombudsman, in
tweevoud)

. 2) Verzoekschrift gericht aan Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese
Unie,dd,27 Januari 2009,met aangehecht rapport over lidstaat Nederland.(als pdf-file
downloaden rapport:
hup://www.archive.org/detailslRapportOverNederlandAaanDeEuropeseUnie2009J3l

. 3) Hate Crimes The Netherlands,impressie van afbeeldingen van Nederlandse
internetsite,pijldatum 3 Oktober 201 I

. 4) fotokopie van een afschrift van een notariële akte + aanhechtingen door mr. Th.
H.J.M. op de Laak,notaris Budel gemeente Cranendonckdd,zT Juni 2007

. 5) aanbieden valsheidsprocedure bij civiele rechter aan Staat der Nederlanden,dd 8

Februari 2O08,(verlenging tlm27 Maart 2008
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. 6) Brief Raad van Toezicht voor de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der
Nederlanden,dd,l6 Mei 2008,kenmerk: CZ072200712008 ablaz,inzake geen advocaat
tegen de Staat der Nederlanden.(verstekprocedure tegen de Staat bij civiele
rechter).Een executoriale titel in dit geval moet alleen door de rechter,en mag op deze
akte niet door de notaris worden afgegeven als Eerste Grosse "In naam der Koningin"

. 7) formulier Europese Ombudsman jegens Raad van de Europese Unie,wegens
schendine Uniewaarden.

IFUD of Human Rights

De voorzitter

J.P. van den Wittenboer
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Ter attentie van de heer J.P. van den Wittenboer, Voorzitter

Geachte heer.

Wij hebben uw brief van 27 januari 2009 en de bijlagen daarbij goed
ontvangen.

U verwijst daarin naar artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie. en met name het eerste lid daarvan. Die bepaling verleent evenwel
geen recht van initiatief aan de Raad van de Europese Unie, die de erin
neergelegde bevoegdheden slechts kan uitoefenen op voorstel van eenderde
van de lidstaten. het Europees Parlement of de Commissie.

Wij sturen u dan ook uw documentatie terug, zodat u die desgewenst nog
passend kunt gebruiken.

Hoogachtend.
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Thérèse BLANCHET
Hoofd van de Eenheid Coórdinatie
Juridische dienst
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Geachte heer / mevrouw,

Ik schrijf u om u te laten weten dat uw klacht van0317012011 het Bureau
van de Europese Ombudsman heeft bereikt op A61fi12011 en het
registratienurnmer 2013/2011/OV heeft gekregen. Uw klacht zal door dhr.
Olivier Verheecke (tel. +32 (0)2.284.20.03).

Op de achterzijde van deze brief vindt u een informatieve nota over de
behandeling van uw kladrt en de regels ten aanzien van de bescherming van
persoonsgegevens die de Ombudsman toepast wanneer hij klachten behandelt.

Ik zou ook uw aandacht willen trekken op het feit dat bij de
Ombudsman ingediende klachten de vastgestelde termijnen voor een beroep in
administratieve of gerechtelijke procedures niet schorsen. (Artikel 2(6) van het
Statuut van de Europese Crmbudsman).

Hoogachtend,

t'trut
Joáo Sant'Anna
Hoofd afdeling |uridische zaken

1 awnuê du Próridcnl RobcÍt Schuman T. + 33 (0)3 88 17 23 13 ww.ombudsrnan.europa.eu
CS 30,103 F. + 33 (0)3 88 í7 90 62 co@ombudsman.êurope.cu
F - 67001 Strosbourg Cedex
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-'t P. Nikiforos Diamandouros
Europese Ombudsman

De heer foannes-Petrus van den Wittenboer
IFUD of Human Rights
Kastanje 28
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ifu dofhumanri ghts@yahoo.com

Straatsburg, 21 -1l,- 7911

Klacht 2013/2011.1OV

Geachte heer van den Wittenboer,

Ik antwoord op uw schrijven van 3 oktober 201'l.., waarin u een klacht
indient over het antwoord van de Raad van de Europese Unie van 11 februari
2009 op uw brief van27 januari 2009 in verband met een inbreuk op de
waarden van de Europese Unie ("Uniewaarden").

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het
Statuut van de Europese Ombudsman bevatten bepaalde voorwaarden voor het
instellen van een onderzoek door de Ombudsman. Een van deze voorwaarden
luidt:

Artikel 2,lid 4 van het Statuut van de Europese Ombudsman:
"Deklacht moet zijn ingeiliendbinnen twee jaar na ile datum waaroq degene die de
klacht inilient, in kennis is gesteld oan de feiten die aan ile klqcht ten gronilslag
liggen."

Na zorgvuldige bestudering van uw klacht blijkt dat niet aan deze
voorwaarde is voldaan, aangezien u uw klacht heeÍt ingediend meer dan twee
jaar nadat u kennis nam van de brief van de Raad van 11 februari 2009. Ik moet
u daarom tot mijn spijt meedelen dat ik uw klacht niet in behandeling kan
nemen.

1 avenue du Président Robert schuman r + 3i (0)3 aB fi 23 17 wwwombudsman.euroDa.eu
CS 30403 F. + 33 (0)3 Aa fi 90 62 eo@ombudsman.europa.eu
F-67001 stÍasbourg Cedex
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Ik kan u spiitig genoeg niet verder helpen in deze zaak.

Hoogachtend,

w*"
P. Nikiforos Diamandouros





SPEECH OMBUDSMAN AS HUMAN RIGHTS PROTECTION MECHANISMS

(European Union Agency for Fundamental Rights)

Vienna, Austria,0T May 2010

Good morning. I am especially pleased to be taking part in this symposium on strengthening
fundamental rights architecture in the EU, which is being organised by the Union's Agency for
Fundamental Rights very soon after the Treaty of Lisbon entered into force, the Union's
Charter of Fundamental Rights, including the right to good administration, became legally
binding. I want to thank the organisers and, especially, Mr Kjaerum for giving an opportunity
to contribute to the deliberations of this important initiative.

My intervention will focus on the institution of the ombudsman and other similar bodies and
on the role that these institutions can play in promoting and protecting human rights. In my
presentation, I will give particular emphasis on the role of national ombudsmen and on their
cooperation through the European Network of Ombudsmen.

The ombudsman has proved to be a very flexible institution. It has been prudently adapted to
different legal, political and cultural environments throughout the world. Some national
ombudsmen have been established with a specific mandate for human rights. Many others
deal with human rights issues as part of a general mandate to supervise the public
administration.

As the former Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Alvaro Gil Robles
stated: "Through their independence, flexibility and non-conflictual apprcach to the rclations
between individuals and the public administration, Ombudsmen have a key role to play in the
protection of individual rights. (...) Whilst explicit reference to humon rights protection may
be absentfrom the mandate of certain ombudsmen, it is clear that human rights violations by
state auÍhorities constitute, at the same time, serious cases of maladministration, and as such
fall within tlte concerns of even the most narrowly defined institutions".

In the case of the European Ombudsman, Article 228 of theTreaty on the Functioning of the
European Union empowers me to investigate complaints about maladministration in the
activities of the Union institutions, bodies, offices, or agencies. From the very beginning of
the European Ombudsman's activiry the term "maladministration" has been interpreted
broadly and in a manner that makes it possible to include respect for the rule of law, for
principles of good administration, and for fundamental rights in the Ombudsman's remit. This
means that allegations that the institutions have breached a fundamental right fall within my
mandate.

The entry into force of the Lisbon Treaty and the legally binding nature of the Charter of
Fundamental Rights strengthens the EU commitment to human rights. In addition, the respect
and promotion of the rights guaranteed under the Charter, and in particular, the interpretation
and application of the right to good administration, as laid down in Article 41, are within the
priorities for my new mandate.

In practice, however, few of the complaints that I receive allege violation of human rights.
That is mainly because the EU organs do not exercise the classic coercive powers of the State.
There are no Union prisons, for example. Nor are the EU institutions and bodies responsible



for providing general public services such as education, health and welfare, though they do
have certain responsibilities towards their staff in this regard. Nonetheless, the European
Ombudsman has dealt with complaints raising a wide range of human rights issues, including
age and race discrimination, the principle of presumption of innocence, the rights of children,
and the rights to a fair procedure, freedom of speech of EU officials, privacy and health.

Most citizens encounter problems that involve alleged breaches of fundamental rights when
dealing with a national, regional or local authority in Member States. As a result, the activities
of authorities in the Member States are likely to generate many more complaints involving
fundamental rights.

Consequently, the role of ombudsmen in the Member States is of crucial importance since
they are competent to deal with complaints against public authorities of the Member States.
National ombudsmen very often deal with alleged breaches of civil rights, socioeconomic
rights, as well as discrimination and equality issues, protection of people with disabilities,
children, and prisoners.

Furthermore, national ombudsmen enjoy a wide range of competences. Some Ombudsmen,
especially those created after the collapse of the communist regimes in Europe, are Human
Rights Ombudsmen/Defenders or Commissioners (depending on the different terms used in
each instance), that is, they have a special mission to protect and promote human rights.
Indeed, in countries where democracy and the rule of law were recently established, it is not
rare for national legislators to extend the ombudsman's scope of action beyond individual
administrative acts. Let me give you some examples.

The Portuguese Provider of Justice and the Spanish Defender of the People can bring an
action to the Constitutional Court, to determine the constitutionality of a law. A Commissioner
for Civil Rights Protection was enacted in Poland in 1987 and was empowered to seize
directly the Constitutional Tribunal and ask for the nullification of laws.

It transpires from the above that ombudsmen can play an important role in the protection of
fundamental rights as a mechanism that is complementary to the courts. For this reason, my
institution has always given high priority to co-operation with ombudsmen in the Member
States. Very early on, in 1996, a flexible form of voluntary mechanism of co-operation was set
up, on equal terms. Its purposes are to (a) promote the flow of information about EU law and
its implementation; (b) encourage the spread of best practice; and (c) facilitate the transfer of
complaints to the appropriate ombudsman.

This co-operation has evolved into the "European Network of Ombudsmen". The Network
consists of 94 offices in 32 countries, covering the national and regional levels within the
Union, as well as the national level in the applicant countries for EU membership, plus
Norway, Iceland, and, most recently, Switzerland.

It co-operates on a daily basis in case handling, and on a continuing basis in sharing
experiences and best practice through (a) seminars and meetings, (b) a regular newsletter, (c)
an electronic discussion forum and (d) an electronic daily news service. Ombudsmen benefit
significantly from the exchange of best practice with their colleagues in other countries and
from sharing information about how international and European human rights standards can
be best applied.



One of the purposes of the Network is to enable ombudsmen in the Member States to obtain,
through my office, information and guidance concerning EU law, both generally, through the
various communication instruments, and in relation to specific complaints. Naturally, the
answers provided by the European Ombudsman in response to such queries are not legally
binding, but their practical value and impact can be considerable and the procedure has great
potential for future development, particularly as regards the Charter. As I have already
mentioned, the Lisbon Treaty gives the Charter the same legal value as the Treaties. It is thus
part of Union law, which the European Ombudsman applies at the Union level and which
national Ombudsmen must apply at the Member State level, when applying EU law

The same applies as far as the right to good administration is concerned. It is true that the
scope ofArticle 4l is limited to the EU Institutions and bodies. However, it is perhaps not yet
suffrciently appreciated that the case law of the Court of Justice on which Article 4l is based,
concerns general principles of EU law. It is, therefore, also binding on the public authorities
of the Member States, when they are acting within the scope of EU law. In that sense and to
that extent, citizens and residents of the Union are already entitled to the same right to good
administration vis-à-vis administrative authorities in the Member States as vis-à-vis the EU
institutions and bodies.

In this respecto as far as the interpretation and the application of the different rights enshrined
in the Charter are involved, the European Ombudsman would welcome the assistance of the
Agency for Fundamental Rights. It is entirely possible that the FRA might conduct research
on various fields that are of particular interest not only to the European Ombudsman but also
to his colleagues in the Member States.

One such field for research could be related to the right of access to documents at the Union
level, a fundamental right guaranteed under Article 42 of the Charter. Giving effect to this
right necessarily entails decisions about documents that originate from (and which are often
also held at) the national level. Following the decision of the Court of Justice in Sweden v
Commission, the governments of the Member States are increasingly involved in deciding on
access to such documents.

It would therefore be very helpful to have research that would (i) take stock and analyse the
activities of national institutions controlling government decisions on access to official
documents and information and (ii) evaluate possibilities for cooperation between the national
and European Union control authorities. I am persuaded that such research could also lead to
a better overall architecfure for ensuring enhanced access to documents and information about
Union matters both at Union level and in the Member States.

Thank you for your attention.

European Ombudsman

P. Niki foros Diamandouros





RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel. 21maart2010
7791110 (Presse 69)
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Verklaring van de hoge vertegenwoordiger, Catherine Ashton, namens
de Europese Unie ter gelegenheid van de Internationale Dag ter

bestrijding van rassendiscriminatie op 21 maaÉ 2010

De Europese Unie veroordeelt krachtig alle vormen van onverdraagzaamheid, racisme,
rassendiscriminatie en andere voÍrnen van discriminatie. Op grond van de beginselen dat
alle mensen gelijk in waardigheid en rechten geboren worden, verbiedt het Handvest van
de grondrechten van de Europese Unie uitdrukkelijk elke discriminatie op grond van ras of
kleur, geslacht, afkomst, godsdienst of overtuigingen, of op grond van denkbeelden of
seksuele geaardheid.

De Europese Unie blijft met een niet aflatende inzet gecommitteerd aan de internationale
norïnen inzake mensenrechten waarop de bestrijding van racisme is gestoeld; opnieuw
roept zij alle staten die zulks nog niet hebben gedaan op het Internationaal Verdrag inzake
de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie te ondertekenen, bekrachtigen en uit
te voeren.

De Europese Unie blijft met alle betrokken intemationale actoren en in internationale fora
wereldwijd samenwerken, en is zich ervan bewust dat met name de inspanningen van de
Verenigde Naties, de Raad van Europa en de OVSE nog altijd van even groot belang zijn.
Tevens is de EU een hechte partner van de organisaties uit het maatschappelijk middenveld
die bij racismebestrijding betrokken zijn.

De Europese Unie integreert de bestrijding van discriminatie in haar
samenwerkingsstrategieën. Daarnaast steunt de EU door middel van het Europees
instrument voor democratie en mensenrechten de werkzaamheden tegen racisme,
vreemdelingenhaat en non-discriminatie van een breed scala van maatschappelijke
orsanisaties.

P E R S
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De Europese Unie houdt onverminderd vast aan de uifvoering van de doelstellingen van de
Wereldconferentie tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante
onverdraagzaamheid die in 2001 te Durban, Zuid-Afrika heeft plaatsgevonden. De EU
wijst erop dat het vervolgproces van Durban voor de internationale gemeenschap een
gezamenlijke op consensus gebaseerde inspanning moet zijn, waarbij het verbod op alle
voÍïnen van discriminatie wordt gehandhaafd en andere fundamentele vrijheden onverlet
blijven.

De kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-
lidstaten Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië, en het EVA-land lJsland, dat lid
is van de Europese Economische Ruimte, alsmede Armenië, Azerbeidzjan en Georgië,
sluiten zich bij deze verklaring aan.
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan
het stabilisatie- en associatieproces.
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HIGH REPRESENTATIVE
OF THE UNION FOR Brussels, 27 January 2010

FOREIGN AFFAIRS AND A 06/10
SECURITY POLICY

Statement bv
the High Representative Catherine Ashton

on the Holocaust Remebrance Dav

" Today, sixty-five years after the liberation of the Nazi concentration and extermination camp in
Auschwitz-Birkenau I honour the memory of all Holocaust victims - millions of Jewish people as
well as countless other victims .

This dark period in European and world history must not be forgoffen, denied or repeated. Survivors
play a vital role in reminding us of these horrors and in keeping the lessons alive for future
generations. Their stories must not be forgotten.

The European Union firmly condemns any attempt to deny, trivialise or minimise the Holocaust,
war crimes and crimes against humanity, as well as all manifestations of anti-Semitism, racism and
xenophobia. We will do everything to robustly fight these phenomena. "

P R E S S

FOR FURTHER DETAILS:
LuÍz Guellner - Spokesperson for the High Reprcscntative

+32 4981964 641 - +32 2 296 46 41 e-mail: LutzGuellnería)ec,europa.eu





RACISME EN DISCRIMINATIE

Alle lidstaten hebben wetgeving aangenomen waarin racistisch gedrag of het aanzetten tot
rassenhaat wordt verboden.Daders van racistische en xenofobe delicten moeten worden
berecht en de rechtbanken moeten passende en evenredige straffen kunnen
opleggen.Tegelijkertijd zal dit degenen die van plan zljn dergelijke delicten te begaan,
afschrikken.Inzake cybercriminaliteit is het zorgwekkend dat op internet boodschappen met
een racistische of xenofobe inhoud worden verspreid.Internet is een medium voor
communicatie, ontspanning en handel, maar is ook een relatief goedkoop en uiterst effectief
hulpmiddel om een publiek van duizenden, zo niet miljoenen, met hun boodschap van haat te
bereiken.De internetsite gebruikt door (Karel de W) met met thuisbasis nederland,waaÍvan
bekend was bij de Nederlandse Staat dat deze site -vanaf 2003- racisme,met haatteksten of
neonazistische ideeën propageerden.Het publiekelijk verspreiden van racistische of xenofobe
uitingen doormiddel van tekst,beeld of anderzijds is strafbaar.Deze tendens is uitermate
zorgwekkend en moet met kracht worden bestreden.Voor de ontwikkeling van een
doeltreffende strategie ter voorkoming van een verdere groei van dit verschijnsel is het van
essentieel belang dat er tegen dergelijke misdrijven wordt opgetreden."het niet optreden door
de Staat der Nederlanden tegen dergelijke propagandadelicten,versterkt door een negatieve en
minachtende houding"

INTERNATIONAAL

Op internationaal niveau zijn een aantal instrumenten goedgekeurd om de mensenrechten te
beschermen en in het bijzonder om het probleem van discriminatie en racisme aan te
pakken.Tot deze instrumenten behoort het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van
alle vormen van rassendiscriminatie vanT maart 1996, dat de basis van de racismebestrijding
op mondiaal niveau vormt. Dit verdrag beoogt uitdrukkelijk bescherming te bieden tegen
rassendiscriminatie. Artikel 4, onder a), van dit verdrag bepaalt dat de staten die partij zijn bij
het verdrag, "strafbaar bij de wet (...) verklaren het verspreiden, op welke wijze ook, van
denkbeelden die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat, aanzetting tot
rassendiscriminatie, zomede alle daden van geweld of aanzetting daartoe, die zijn gericht
tegen een ras of een groep personen van een andere huidskleur of etnische afstamming, alsook
het verlenen van steun aan tegen bepaalde rassen gerichte activiteiten, waaronder begrepen de
financiering daarvan". Artikel 4, onder b), bepaalt dat de staten die partij zijn bij het
verdrag,4" organisaties, alsook georganiseerde en alle andere propaganda-activiteiten die
rassendiscriminatie in de hand werken en daartoe aanzetten, onwettig verklaren en (...)
verbieden, en deelneming aan zodanige organisaties of activiteiten als strafbaar bij de wet
aanmerken".Het verdras is door alle EU-lidstaten seratificeerd.

EUROPEES

Gemeenschappelijk optreden verplicht de lidstaten deze gedragingen te bestraffen. Artikel29
van het VEU betreft de ontwikkeling van gezamenlijk optreden van de lidstaten op het gebied
van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en het voorkomen en bestrijden van
racisme en vreemdelingenhaat als een middel om de doelstelling van de Unie te
verwezenlijken, namelijk de burgers in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechwaardigheid
een hoos niveau van zekerheid te verschaffen.



HATE GRIMES

The Netherlands

IMAGES

(from Dutch internet site)
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SPEECH t10t411

José Manuel Duráo Barroso

Voorzitter van de Europese Commissie

State of the Union 2010
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Europees Parlement

Straatsburg, 7 september 20í0



Voozitter,

Geachte Parlementsleden,

Het is een groot voorrecht de eerste "State of the Union"-toespraak te mogen
houden voor dit Parlement.

Van nu af aan wordt de "State of the Union"-toespraak elk jaar de gelegenheid om
de koers van onze werkzaamheden voor de volgende twaalf maanden uit te zetten.

Veel van de besluiten die wij dit jaar zullen nemen, zullen vérstrekkende gevolgen
hebben. Ze zullen bepalen wat voor Europa wij willen. Ze zullen een Europa van
mogelijkheden uitstippelen, waar degenen die ambitie hebben een duw$e in de rug
krijgen en waar degenen die behoeftig zijn niet aan hun lot worden overgelaten.
Een Europa dat open staat voor de wereld en voor zijn eigen bevolking. Een Europa
dat zorgt voor economische, sociale en territoriale samenhang.

Het afgelopen jaar moest onze Unie wegens de economische en financiële crisis
een van haar grootste uitdagingen ooit aangaan. Daarbij werd onze onderlinge
afhankelijkheid zeer duidelijk en werd onze solidariteit als nooit eerder op de proef
gesteld.

Wanneer ik terugkijk naar hoe wij dit aangepakt hebben, geloof ik dat wij de test
hebben doorstaan. We hebben op vele uitdagingen antwoorden geformuleerd - met
betrekking tot financiële bijstand aan lidstaten die in uitzonderlijke omstandigheden
verkeren, economische governan@, financiële regulering, alsook groei en
werkgelegenheid. En we hebben een basiskamp kunnen bouwen als startpunt voor
de modernisering van onze economieën. Europa heeft getoond dat het zijn
mannetje staat. Degenen die de ondergang van de Europese Unie voorspelden,
hebben ongelijk gekregen. De Europese instellingen en de lidstaten hebben blijk
gegeven van leiderschap. Mijn boodschap aan elke Europeaan is dat u erop kunt
vertrouwen dat de Europese Unie doet wat zij moet doen om uw toekomst veilig te
stellen.

De economische vooruitzichten in de Europese Unie zijn vandaag beter dan een
jaar geleden, niet het minst ten gevolge van ons vastberaden optreden. Het herstel
komt op kruissnelheid, zij het niet overal binnen de Unie in gelijke mate . De groei
zal dit jaar groter zijn dan oorspronkelijk voorspeld was. De werkloosheidsgraad -
hoewel nog steeds te hoog neemt niet meer toe. Er blijven uiteraard
onzekerheden en risico's, niet het minst buiten de Europese Unie.

Laten we ons geen illusies maken. Ons werk is verre van voltooid. Er is geen plaats
voor zelfgenoegzaamheid. Budgettaire groei heeft een bijdrage geleverd om de
teruggang van de economische activiteit tegen te gaan. Maar nu is het tijd voor iets
anders. Zonder structurele hervormingen zullen wij geen duuzame groei creëren.
We moeten de volgende 12 maanden gebruiken om versneld werk te maken van de
geplande hervormingen. De t[d is njp om onze sociale markteconomie te
moderniseren, zodat ze wereldwijd kan concurreren en de demografische
uÍtdagingen kan aangaan. NÉ moeten we de juiste investeringen doen voor onze
toekomst.

Dit is het moment van de waarheid voor Europa. Europa moet laten zien dat het
meer is dan 27 verschillende nationale oplossingen. Ofilrel nemen we samen de
kop, ofwel hinken we elk afzonderlijk achterop. We zullen alleen slagen indien we,
zowel op nationaal, regionaal als lokaal niveau, Europees denken.

Vandaag zal ik uiteenzetten wat volgens mij de prioriteiten zijn die wij in het
komende jaar samen moeten aanpakken. lk kan hier niet alle bijzonderheden van
de Europese beleidsmaatregelen of de door ons te nemen initiatieven behandelen.
Via Voozitter Buzek doe ik u een meer volledig programmadocument toekomen.
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Kort gezegd zie ik in het komende jaar vijf belangrijke uitdagingen voor de Unie:
- de aanpak van de economische crisis en governance;
- het herstel van de groei ten behoeve van de werkgelegenheid door het

hervormingsprogramma Europa 2020 versneld uit te voeren;
- de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, rechtvaardígheid en veiligheid;
- het aangaan van onderhandelingen met het oog op een moderne Eu-begroting,

en
- op het wereldtoneel de ons toekomende rol opeisen.

Laat ik beginnen met de economische crisis en governance. Eerder dit jaar zijn wij
doortastend opgetreden toen de leden van de eurozone en de euro zelf onze hulp
nodig hadden.

Wij hebben harde lessen geleerd. Thans boeken wij grote vooruitgang op het
gebied van economische governance. De Commissie heeft haar ideeën in mei en
juni ter tafel gebracht. Deze werden zowel in dit Parlement als in de door de
President van de Europese Raad voorgezeten taskforce goed ontvangen. Zij
vormen de basis voor de totstandkoming van een consensus. De meest dringende
wetgevingsvoorstellen zullen wij op 29 september indienen, om het huidige gunstige
tij niet te laten voorbijgaan.

Onhoudbare begrotingen maken ons kwetsbaar. Schulden en begrotingstekorten
leiden tot hoge pieken en diepe dalen. En zij slaan gaten in het
socialezekerheidsnet. Geld dat dient voor de schuldaflossing is geld dat niet
uitgegeven kan worden voor het sociaal welzijn. Noch om ons voor te bereiden op
de stijgende kosten van een vergrijzende bevolking. Een generatie die schulden
maakt, brengt de natie in een onhoudbare situatie. Onze voorstellen zullen het
stabiliteits- en groeipact versterken door meer toezicht en meer handhaving.

Voorts moeten we ernstige macro-economische onevenwichtigheden aanpakken,
met name in de eurozone. Daarom hebben wij in een vroege fase voorstellen
gedaan om sterk overgewaardeerde activa, een gebrek aan concurrentievermogen
of andere oozaken van onevenwichtigheden te ontdekken.

lk zie nu een bereidheid bij de regeringen om een scherper toezicht, ondersteund
door stimulansen voor naleving en sancties in een vroeger stadium, te aanvaarden.
De Commissie zal haar rol als onafhankelijke scheidsrechter en handhaver van de
nieuwe regels versterken.

Wij zullen naast de monetaire unie een echte economische unie tot stand brengerl.

Indien deze hervormingen worden uitgevoerd zoals wij voorstellen, zullen ze ook de
stabiliteit van de euro op lange termijn garanderen. Dit is cruciaal voor ons
economisch succes.

Wil de economie groeien, dan hebben wij ook een sterke en gezonde financiële
sector nodig. Een sector die ten dienste staat van de werkelijke economie. Een
sector die prat gaat op een conecte regulering en een correct toezicht.

W hebben actie ondernomen om de transparantie bij banken te vergroten.
Vandaag zijn we er beter aan toe dan een jaar geleden. Met de publicatie van de
resultaten van de stresstest zouden de banken thans in staat moeten zijn elkaar
leningen toe te staan, zodat er ook weer kredieten naar de Europese burgers en
bedrijven toe kunnen vloeien.



Wij hebben voorgesteld om het spaargeld van de burgers tot een bedrag van 100
000 euro te beschermen. \AÍr1 zullen voorstellen een verbod op misbruiken bij naked
short selling in te stellen. Kredietuezuimswaps zullen wij aanpakken. De tijden dat
gespeculeerd wordt op het afbranden van iemand anders' huis, zijn voorbij. \ fi
blijven erop hameren dat de banken, en niet de belastingbetalers, het gelag moeten
betalen voor de risico's die zij zelf nemen. Wij creëren wetgeving om bonussen voor
diegenen die vandaag voor de snelle winsten gaan maar morgen grote verliezen
lijden, te bannen. Als een onderdeel van deze aanpak verdedig ik ook belastingen
op financiële activiteiten en zullen wij nog dit najaar met voorstellen komen.

Het politieke akkoord dat zopas is bereikt over het pakket financieeltoezicht, is zeer
goed nieuws. De voorstellen van de Commissie op basis van het rapport-Larosière
zullen ons een doeltreffend Europees toezichtsysteem bezorgen. lk dank het
Parlement voor de constructieve rol die het heeft gespeeld en ik hoop dat het deze
maand zijn definitieve instemming zalgeven.

Voorts zullen we blijven werken aan de regulering. Initiatieven met betrekking tot
derivaten, bijkomende maatregelen ten aanzien van kredietratingbureaus en een
kader voor bankresoluties en crisisbeheer zullen u weldra worden gepresenteerd.
Ons doel is te komen tot een hervormde financiële sector tegen eind 2011.

Gezonde overheidsfinanciën en financiële markten die verantwoordelijk handelen,
geven ons het vertrouwen en de economische kracht om duuzame groei te
realiseren. \ ftj moeten de tegenstelling tussen begrotingsdiscipline en groei
overstijgen. Beide kunnen best samengaan.

Geachte Parlementsleden,

Gezonde overheidsfinanciën zijn een middel voor het bereiken van een doel: groei
met het oog op werkgelegenheid. Ons doel is groei, duuzame groei, inclusieve
groei. Dit is onze allesoverkoepelende prioriteit. Dit is waar we in moeten
investeren.

Europa 2020 begint nu. De meest groeibevorderende hervormingen van
programma moeten wij naar voren halen en versneld uifuoeren. Dit zou
groeitempo tegen 2020 met meer dan een derde kunnen doen stijgen.

Dit houdt in dat we ons moeten concentreren op drie prioriteiten: meer mensen aan
een baan helpen, het concurrentievermogen van onze bedrijven verbeteren en de
interne markt verder uitdiepen.

Laat ik beginnen bij de mensen en de banen.

Sinds 2008 hebben meer dan 6,3 miljoen mensen hun baan verloren. Elk van hen
dient een kans te krijgen om opnieuw te gaan werken. De arbeidsparticipatie in
Europa voor de leeftijdscategorie tussen 20 en &[ bedraagt gemiddeld 69%. We zrjn
overeengekomen dat dit tegen 2020 moet stijgen tot 75o/o, met name door meer
vrouwen en oudere werknemers aan het werk te krijgen.

De meeste bevoegdheden voor het werkgelegenheidsbeleid blijven in handen van
de lidstaten. Maar we zullen niet aan de zijlijn blijven toekijken. lk wil een Europese
Unie die haar bevolking helpt om nieuwe kansen te grijpen, en ik wil een Unie die
sociaal en inclusief is. Dat is het Europa dat wij zullen opbouwen als de lidstaten, de
Europese instellingen en de sociale partners samèn werk maken van ons
hervo rmin g sprog ram ma.

Daarbij dient in de eerste plaats aandacht te worden besteed aan vaardigheden en
banen en het investeren in een leven lang leren.

ons
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Voorts moet worden gewerkt aan de ontsluiting van het groeipotentieel van de
eengemaakte markt om een sterker geïntegreerde banenmarkt tot stand te brengen.

De mogelijkheden zijn er. We kennen een zeer hoge werkloosheidsgraad, maar
Europa telt momenteel 4 miljoen vacatures. De Commissie zal later dit jaar een
voorstel doen voor een "Europese vacaturemonitor''. Met behulp daarvan kunnen
mensen zien waar er jobs zijn in Europa en welke vaardigheden nodig zijn. Wij
zullen ook met plannen komen voor een Europees vaardighedenpaspoort.

Wij moeten de problemen van armoede en uitsluiting aanpakken. Wij moeten ervoor
zorgen dat de meest kwetsbare groepen niet achterblijven. Dat is het centrale
aandachtspunt van ons "platform tegen armoede". Onder dit programma ressorteren
alle Europese acties ten behoeve van kwetsbare groepen zoals kinderen en
ouderen.

Aangezien meer en meer burgers in het buitenland reizen, studeren of werken,
zullen wij ook de rechten van de burgers versterken wanneer zil naar het buitenland
gaan. De Commissie zal blijvende obstakels reeds dit najaar aanpakken.

Geachte Parlementsleden.

Groei moet op de concurrentiekracht van onze ondernemingen zijn gebaseerd.

We moeten ons blijven inspannen om het leven voor het midden- en kleinbedrijf
eenvoudiger te maken. Het mkb is goed voor twee op drie banen in de particuliere
sector. Twee van hun grootste zorgen zijn innovatie en bureaucratische rompslomp.
Wijzrjn met beide punten bezig.

Net vóór de zomer heeft de Commlssie het Zevende kaderprogramma voor
ondezoek aangekondigd, het grootste pakket ooit en goed voor 6,4 miljard euro. Dit
geld gaat naar het mkb én naar ondezoekers.

Investeren in innovatie betekent ook het aanmoedigen van universitdten van
wereldniveau in Europa. lk zou willen dat ztl de knapste koppen aantrekken, uit
Europa maar ook uit de rest van de wereld. Wij zullen een initiatief nemen voor de
modernisering van de Europese universiteiten. lk zou graag zien dat Europa sterk is
in wetenschap, onderwijs en cultuur.

Niet alleen aan de universiteiten moeten wij de prestaties van Europa op het gebied
van innovatie verbeteren. Dit moet gebeuren over de hele innovatieketen - van
research tot retail - met name via innovatiepartnerships. Wrj hebben een 'lnnovatie-
Unie' nodig. Volgende maand zal de Commissie uiteenzetten hoe we dit kunnen
bereiken.

Een andere belangrijke toetssteen is of de lidstaten een dooóraak kunnen bereiken
over een octrooi dat in de hele Europese Unie geldt. Wie bij ons innoveert, moet
vaak een pr'ljs betalen die tienmaal hoger ligt dan voor zijn concurrenten in de
Verenigde Staten of Japan. Ons voorstel ligt ter tafel. Het moet de kosten
fundamenteel doen dalen en de bescherming verdubbelen. Na decennia van
discussie is het nu tijd om tot een besluit te komen.

Ook willen wij de strijd met de bureaucratische rompslomp blijven aangaan. Het mkb
zit verstrikt in een web van wetten en regels. 71o/o van de bedrijfsleiders verklaart
dá de grOotste hirÍderpaal voor hun succes de bureaucratie is. De Commissie heeft
voórstéllen op tafel gelegd die Europese bedrijven jaarlijks 38 miljard euro
besparingen oplweren.
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Innovatie stimuleren, de bureaucratische rompslomp verminderen en
hoog-gekwalificeerde arbeidskrachten opleiden: zo kunnen we eryoor zorgen dat
de Europese industriële productie tot de wereldtop blijft behoren. Een sterke
industriële basis in Europa is van vitaal belang voor onze toekomst. De Commissie
zal u volgende maand een nieuw industriebeleid voor het globaliseringstijdperk
presenteren.

\A/rj hebben de mensen, wij hebben de ondernemingen. Wat zij allebei nodig
hebben, is een open en moderne eengemaakte markt.

De interne markt is Europa's grootste troef, maar we maken er onvoldoende gebruik
van. We moeten de interne markt dan ook dringend uitdiepen.

Slechts 8o/o vàn de 20 miljoen mkb-bedrijven in Europa drijft grensoverschrijdend
handel en nog minder investeren er over de grenzen heen. En zelfs met intemet
heeft meer dan een derde van de consumenten niet genoeg vertrouwen om
aankopen in het buitenland te doen.

Op mijn vezoek heeft Mario Monti een deskundig verslag opgesteld en in de interne
markt 150 missing links en bottlenecks aangewezen.

Volgende maand zullen wij in een omvattend en ambitieus "besluit over de
eenmaking van de markt" een aanzet geven om de interne markt uit te diepen.

Energie is een essentiële motor voor groei en een centrale prioriteit voor actie: we
moeten de interne energiemarkt voltooien, energienetwerken aanleggen en
onderling koppelen, en de energie-vooziening veiligstellen met oog voor
solidariteit. Voor energie moeten we doen wat we voor mobiel bellen hebben
gedaan: zorgen dat consumenten een reële keuze hebben op één Europese markt.

Zo zal er ook een echte energie-gemeenschap in Europa komen.

We moeten ervoor zorgen dat grenzen geen rol meer spelen voor pijpleidingen en
hoogspanningskabels; dat we over infrastructuur voor zonne-energie en
windenergie beschikken; dat we kunnen garanderen dat we over heel Europa
dezelfde norm hanteren, zodat het opladen van de accu van een elektrische auto
even vanzelfsprekend wordt als bijtanken.
In de loop van volgend jaar zullen we komen met een energieactieplan, een
infrastructuurpakket en een actieplan voor energie-efficiëntie, om deze visie
concreet gestalte te geven. ll<zelt zal later dit jaar naar de Kaspische regio reizen
om de zuidelijke corridor te bepleiten als een middel om onze
bevoorradingszekerheid te vergroten.

Willen we een Europa dat efficiënt met hulpbronnen omgaat, dan moeten we nog
naar andere aspecten dan energie kijken. In de 20e eeuw kende de wereld een
fenomenale hulpbronnenintensieve groei. Wij zagen in de 20e eeuw wereldwijd een
verviervoudiging van het bevolkingsaantal, en tegelijk een 4O-voudige groei van de
economische productie. In dezelfde periode verhoogden echter ook ons gebruik van
fossiele brandstoffen tot het 16-voud, onze visvangst tot het 3S-voud en ons
watergebruik tot het negenvoud. Onze koolstofemissies stegen tot het 17-voud.

Dat betekent dat we resultaten moeten boeken met betrekking tot ons klimaat- en
energiepakket, als aanjager voor verandering. Dit betekent dat de beleidslijnen
inzake klimaatverandering, energie, vervoer en milieu moeten worden gebundeld tot
één samenhangende benadering van efficiënt gebruik van hulpmiddelen en een
koolstofarme toekomst.



Voor een landbouwsector die de blik op de toekomst houdt, is een belangrijke rol
weggelegd bij het vinden van Europese oplossingen voor de enorme uitdagingen
die op ons afkomen, zoals mondiale voedsel-zekerheid, afnemende biodiversi-teit
en het duuzame beheer van natuurlijke hulpbronnen. Hetzelfde geldt ook voor ons
maritieme beleid.

Dit alles zal er niet alleen voor zorgen dat onze economie morgen sterker is: het
biedt ook vandaag al nieuwe mogelijkheden. Sinds 2000 neemt het aantal banen in
de groene industrie met jaarlijksToÁ toe. Tegen 2Q2O verwacht ik 3 miljoen 'groene
banen', 3 miljoen 'green collar workers' - naast onze blue en white collar workers.

Duuzame groei, en slimme groei, dat is wat we nodig hebben. De
productiviteitsgroei in Europa in de afgelopen 15 jaar is voor de helft gegenereerd
door de informatie- en communicatietechnologie. Deze trend zal alleen maar
toenemen. Onze Europese Digitale Agenda zal leiden tot een eengemaakte digitale
markt die goed is voor 4o/o v?tl het bbp van de EU in 2020.

Geachte Parlementsleden,

Bij al wat we doen, hebben we steeds het belang van de Europese burgers voor
ogen. Een fundamentele dimensie van ons Europese project is precies de uitbouw
van een ruimte voor vrijheid, veiligheid en recht.

We zijn hard aan het werk om het actieplan van Stockholm ten uitvoer te leggen.
Voor asielbeleid en migratie zullen we reële vooruitgang boeken.

Legale migranten zullen in Europa een plek vinden waar de menselijke waarden
worden geëerbiedigd en gehandhaafd. Tegelijk zullen wij hard optreden tegen de
uitbuiting van illegale immigranten in Europa en aan onze grenzen. De Commissie
zal nieuwe voorstellen doen met betrekking tot de bewaking van onze
buitengrenzen.

En we zullen met een interne veiligheidsstrategie komen om de dreigingen van
georganiseerde misdaad en terrorisme aan te pakken.

Europeanen zullen ondervinden dat hun Íundamentele rechten en plichten dezelfde
zijn, waar zij ook gaan. In Europa moet iedereen de wet naleven en de overheid
moet de mensenrechten eerbiedigen, ook die van minderheden. Voor racisme en
xenofobie is er in Europa geen plaats. Wanneer zich rond dergelijke delicate
thema's een probleem voordoet, moeten wij allen handelen met zin voor
verantwoordelijkheid. lk doe hier een krachtige oproep om de spoken van Europa's
verleden niet opnieuw tot leven te laten komen.

Een ruimte van vrijheid, veilígheid en recht zal meteen een plek zijn waar
Europeanen goed kunnen leven.

Geachte Parlementsleden,

Een andere uitdaging is hoe wij de begroting van de Europese Unie in de toekomst
zullen aanpakken.

Volgende maand komen we met de eerste ideeën van de Commissie voor de
heziening van de begroting. Dat zal de aanzet zijn voor een open debat - zonder
taboes - en moet ons helpen bij de uitwerking van onze wetgevingsvoorstellen die
we in het tweede kwartaal van volgend jaar zullen indienen.
\flij moeten ervoor zorgen dat wij zoveel mogelijk waar voor ons geld krijgen. En we
moeten investeren waar dit groei genereert en bijdraagt tot de venrezenlijking van
onze Europese agenda. De kwaliteit van de uitgaven moet voor ons allen de
maatstaf z'rjn.



We horen dan ook niet alleen te discussiëren over de kwantiteit. maar ook over de
kwaliteit van onze bestedingen en investeringen.

lk geloof dat Europa echt een meenaraarde biedt. Daarom zal ik mij inspannen voor
een ambitieuze Europese begroting voor de periode ná 2013.

Het is mijn overtuiging dat we onze middelen moeten bundelen om deze in te zetten
daar waar onze beleidsprioriteiten liggen.

Het gaat hier niet om meer of minder besteden, maar om verstandiger besteden,
door Europese en nationale begrotingen samen te bezien. De EU-begroting is geen
'geld voor Brussel' - het is geld voor de mensen die u vertegenwoordigt: de
werklozen die dankzij het Sociaal Fonds een omscholing krijgen; de studenten die
deelnemen aan het Erasmus-programma; de regio's die middelen krijgen uit het
Cohesiefonds.

lnterconnectie van energienetwerken, ondezoek en ontwikkelingshulp zin
overtuigende argumenten voor de stelling dat een euro die je op Europees niveau
besteedt, meer oplevert dan een euro die je op het nationale niveau besteedt.
Sommige lidstaten zien de logica hiervan in, zelfs voor beleidsdomeinen (zoals
defensie) die tot de kern van hun bevoegdheden als nationale staat behoren. Ze
erkennen dat ze heel wat zouden kunnen besparen indien ze een deel van hun
middelen en activiteiten zouden bundelen. Door middelen op het Europese niveau
te bundelen, kunnen lidstaten in hun kosten snijden, overlappingen vermijden en
krijgen ze meer waar voor hun geld.

Daarom moeten we ook op zoek naar nieuwe financieringsbronnen voor grote
Europese infrastructuurprojecten . Zo zal ik voorstellen om obligaties te creëren voor
EU-projecten, samen met de Europese Investeringsbank. Ook zullen we publiek-
private partnerschappen (PPP's) verder u itbouwen.

Zoals dit Parlement duidelijk heeft gemaakt, moeten we ook op zoek naar een
oplossing voor de kwestie van de eigen middelen. Het bestaande systeem zit aan
zijn grenzen - en hangt aan elkaar van een onontwarbaar kluwen van conecties.
Onze burgers verdienen een eerlijker, doelmatiger en transparanter systeem. Niet
iedereen zal het eens zijn met alle ideeën die wij zullen aanreiken. Vreemd is wel
dat sommigen nu al zeggen dat ze onze voorstellen verwerpen, nog vóór ze weten
wat die inhouden.

Eén punt heeft zeker de belangstelling van dit Parlement: de looptijd van de
vofgende begroting. Verschillende keuzes zijn hier mogelijk. Zelt zou ik denken aan
een kader van 10 jaar, met een halfirvegevaluatie van de financiële dimensie na vijf
jaar - een 'vijf plus vijf-optie dus. Zo kunnen we op langere termijn plannen en is er
een duidelijker verband met de ambtsperiodes van onze beide instellingen.

Het spreekt voor zich: een Europese begroting is alleen geloofwaardig wanneer we
kráchtig blijven besparen. Daarom houd ik momenteelde bestuurlijke kosten binnen
de Commissie en andere EU-instanties zoals de agentschappen tegen het licht. Alle
zwarte gaten van inefficiëntie moeten worden opgeruimd. Wij zullen ons baseren op
aanbevelingen van de Rekenkamer om het financieel beheer te verbeteren.

Geachte Parlementsleden,

De laatste uitdaging waarover ik het vandaag wil hebben, is hoe we onze rol op het
wereldtoneel kunnen spelen.



Doordat we met onze neus te dicht op onze dagelijkse problemen zitten, verliezen
we soms het bredere perspectief uit het oog en geven we er ons geen rekenschap
van wat we gepresteerd hebben. Een vreedzame en geslaagde overgang naar een
Europese Unie die in omvang is verdubbeld en die onderhandelt over verdere
toetredingen. Een gezonde munt, de euro, die een van de toonaangevende
munteenheden in de wereld is. Een sterk partnerschap met onze buren, dat ons
allen sterker maakt. Als wij doortastend optreden, hebben wij niets te vrezen van de
21e eeuw.

Nu de strategische bondgenootschappen voor de 21e eeuw stilaan vorm krijgen,
moet Europa de kans grijpen om zijn toekomst richting te geven. lk kijk er met
ongeduld naar uit dat Europa in de wereld de rol op zich neemt die past bij zijn
economische gewicht. Onze partners kijken toe en verwachten dat wij als Europa
optreden, niet slechts als 27 a2onderlijke landen. Als wij niet gezamenluk optreden,
zal Europa geen factor van betekenis zijn in de wereld en zullen zij zonder ons
doorgaan: zonder de Europese Unie maar ook zonder haar lidstaten. Daarom ook
heb ik in mijn politieke richtsnoeren Europa opgeroepen een wereldspeler te zijn,
een mondiale leider - dat is een van de grote opdrachten en uitdagingen voor onze
generatie.

Samen met Lady Ashton - als Hoge Vertegenwoordiger en Vicevoozitter - zal ik
onze visie toelichten over hoe Europa maximaal een rol kan spelen in de wereld.
Met de Europese Dienst voor extern optreden beschikken wij thans over de
middelen om onze ambities waar te maken.

In deze geglobaliseerde wereld zijn de betrekkingen die wij onderhouden met
strategische partners bepalend voor onze welvaart. Om op het internationale toneel
daadkrachtig te kunnen optreden hebben wij het gewicht van de Europese Unie
nodig. Grootte is wel degelijk van belang, nu meer dan ooit.

Een goed voorbeeld is de strijd tegen de klimaafuerandering. Kopenhagen heeft
aangetoond dat, toen anderen niet wilden meegaan in onze ambitieuze plannen, wij
onszelf geen dienst hebben bewezen door niet met één stem te spreken. De
onderhandelingen zijn dan wel vastgelopen, maar de klimaafuerandering gaat door.
lk wil dat wij nauwer samenwerken met internationale partners, om ervoor te zorgen
dat hun persberichten worden omgezet in geloofiruaardige bindende afspraken om
de uitstoot te verminderen en te beginnen met snelstartfinanciering.

In de komende twee maanden vinden belangrijke topontmoetingen plaats met
strategische partners. Hoe meer wij een gemeenschappelijke agenda kunnen
vaststellen vanuit een duidelijk omschreven Europees belang, hoe meer wij zullen
bereiken. Zo zie ik bijvoorbeeld enorme mogelijkheden in de ontwikkeling van een
trans-Atlantische agenda voor groei en werkgelegenheid.

Waar wij wel reeds ons gewicht uitspelen, dat is in de G20, het forum waar de
belangrijkste economische spelers van gedachten wisselen over de
gemeenschappelijke uitdagingen. Wanneer President Van Rompuy en ik in
november naar Seoul gaan om de Europese Unie te vertegenwoordigen, willen wij
concrete resultaten zien:

verdere stappen naar een wereldwijde economische coórdinatie;
meer stabiele en verantwoordelijke financiële markten en overeenstemming over
een hervorming van de internationale financiële instellingen;

meer doeltreffende wereldwijde fi nanciële vang netten ;
meer vooruitgang op de ontwikkelingsagenda van de G20.
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V1/rj zullen in dit forum leiderschap aan de dag blijven leggen en nauw samenwerken
met het Franse G8/G20-voozitterschap volgend jaar.

\Mrj willen ook dat er steun komt voor de Doha-ronde. Handel zorgt voor groei en
welvaart. lAfrj zullen ook bilaterale en regionale vrfihandelsakkoorden nastreven. In
oktober zal de Commissie een vernieuwde handelspolitiek presenteren om nieuwe
voordelen voor Europa te behalen.

Openstaan voor de wereld betekent ook solidair zijn met de ontwikkelingslanden, in
het bijzonder met Afrika. Wanneer ik over twee weken naar de bijeenkomst op hoog
niveau over de millenniumdoelstellingen in New York ga, zal ik - met uw
goedkeuring en namens de Europese Unie - één miljard euro extra toezeggen voor
de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling.

Een wereldspeler zijn houdt ook in dat w'rj opkomen voor onze waarden. Over
mensenrechten kan niet onderhandeld worden. lk ben geschokt over de wijze
waarop de rechten van vrouwen in vele landen met voeten worden getreden. lk sta
verstomd als ik hoor dat Sakineh Mohammadi Ashtiani veroordeeld is tot de dood
door steniging. Zoiets is onnoemelijk barbaars. ln Europa veroordelen wij dergelijke
daden, waarvoor geen rechfuaardiging bestaat, volgens welke morele of religieuze
code ook.

Onze waarden houden ook in dat we mensen in een crisissituatie waar ook ter
wereld ter hulp moeten komen.

Onze humanitaire hulp aan Pakistan vormt het meest recente voorbeeld van de
Europese solidariteit in de praktijk. Het is een treffende illustratie van de noodzaak
om de diverse bijdragen van de Commissie en de lidstaten te presenteren als een
echt Europees hulppakket. De lidstaten hebben de helikopters en de civiele-
beschermingsteams. W moeten die nu bundelen om een echte Europese
responscapaciteit bij crisissituaties te creëren. Dat zal de Commissie in oktober ook
voorstellen. lk dring er bij de lidstaten op aan te laten blijken dat zij het menen dat
de Unie op dit gebied de haar toekomende rol moet spelen.

lAfrj boeken vooruitgang bij de ontwikkeling van een gemeenschappehjk buitenlands
beleid. Maar laten we ons geen illusies maken: zonder een gemeenschappelijk
defensiebeleid zullen wrj op wereldniveau niet het gewicht hebben dat ons toekomt.
Naar mijn mening is de tijd rijp om deze uitdaging aan te gaan.

Geachte Parlementsleden.

Wij zrjn nog bezig om te wennen aan de nieuwe institutionele constructie van
Europa die door het Verdrag van Lissabon in het leven is geroepen.

Waar het echt op aan komt, is wat de instellingen presteren voor de bevolking. Wat
belangrijk is, is welk verschil Europa maakt in hun dagelijkse leven.

Het geheim van Europa's succes is zijn unieke gemeenschapsmodel. Meer dan ooit
moet de Commissie de politieke agenda vaart geven met haar visie en voorstellen.

lk heb opgeroepen tot een bijzondere verstandhouding tussen Commissie en
Parlement, de twee gemeenschapsinstellingen bij uitstek. lk ben ermee bezig mijn
politieke samenwerking met u te intensiveren.

Europa is niet alleen Brussel of Straatsburg. Europa, dat zijn onze regio's. Europa,
dat zijn de steden en dorpen waar u vandaan komt. Wanneer u in uw kiesdistrict
rondloopt, kunt u de Europese projecten aanwijzen die zo belangrijk zijn voor hun
welvaart.
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Uiteindelijk zitten wij allemaal in heEelfde schuitje, de Europese instellingen, de
lidstaten, de regio's. De Unie zal haar doelstellingen in Europa niet bereiken zonder
de lidstaten. En de lidstaten zullen hun doelstellingen in de wereld niet bereiken
zonder de Europese Unie.

Geachte Parlementsleden.

De burgers van Europa verwachten dat wij de maatregelen nemen die nodig zijn om
uit deze crisis te geraken.

\Mj moeten hen laten zien dat de gezamenlijke inspanningen die wij vandaag
leveren, zullen zorgen voor nieuwe banen, nieuwe investeringen en een Europa dat
klaar is voor de toekomst.

lk heb er alle vertrouwen in dat Europa alles heeft wat nodig is. Wrj zullen de
resultaten behalen die wij nastreven.

Eén ding is zeker: met een pessimistische instelling zullen we de strijd niet winnen.
Daarvoor hebben we vertrouwen nodig, en een sterke gemeenschappelijke wil.

Vandaag heb ik uiteengezet hoe de Europese Unie dat naar mijn overtuiging kan
waarmaken.

lk heb mij ertoe verbonden de voorstellen in te dienen op grond waarvan wij onze
economische unie kunnen bouwen.

lk heb bepleit om ons hervormingsprogramma versneld uit te voeren.

lk heb toegelicht hoe wij, via de kerninitiatieven van Europa 2020, onze sociale
markteconomie dienen te moderniseren om te zorgen voor groei en banen in een
slimme, duuzame en inclusieve economie.

lk heb uiteengezet hoe wij in Europa tot een gemeenschappelijk energiebeleid
kunnen komen.

lk heb de noodzaak verdedigd van een ruimte van vrijheid, veiligheid en
rechfuaardigheid, waar de Europeanen kunnen ondervinden dat hun fundamentele
rechten en verplichtingen gelden waar zil ook gaan.

lk heb duidelijk gemaakt dat de Commissie zich zal inzetten voor een ambitieuze
begroting.

lk heb voorgesteld EU-obligaties voor projecten te ontwikkelen om grote Europese
projecten te financieren.

lk heb aangekondigd dat wij nog sterker inzetten op de millenniumdoelstellingen
voor ontwikkeling.

lk heb duidelijk gemaakt waarom wij een gemeenschappelijke responscapaciteit bij
crisissituaties en ook een gemeenschappelijk buitenlands beleid en defensiebeleid
nodig hebben.

En ik heb er bij de Europese leiders op aangedrongen gezamenlijk op te treden als
ze willen dat Europa een wereldspeler is en de belangen van Europa verdedigt.

Dat is stellig een op hervormingen gerichte, een ambitieuze en uitdagende agenda.

\Ml Europa slagen, dan heeft de Commissie uw steun nodig voor een sterker en een
eerlijker Europa ten dienste van onze burgers.

lk dank u.

MEMO/10/393
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EUROPESE COMMISSIE

GEDRAGSCODE OP
ADMINISTRAÏIEF

GEBIED

Betrekkingen
met het publiek





In haar op I maart 2000 goedgekeurde Witboek inzake
administratieve hervorming legde de Commissie de nadruk op de fun-
damentele beginselen van een op dienswerlening gericht Europees
openbaar ambt : onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid, verantwo-
ordingsplicht, doelmatigheid en transparantie.

De Commissie heeft een belangrijke praktische maatregel genomen om deze
beginselen te verwezenlijken door op 13 september 2000 een code voor goed openbaar
bestuur goed te keuren. Deze vormt voor het personeel van de Commissie een nuttige
handleiding voor zijn betrekkingen met het publiek.'

Uiteraard streven vele ambtenaren van de Commissie reeds naar een goede dien-
stverlening in hun contacten met het publiek. De bedoeling van deze gedragscode is dan
ook deze inspanningen te steunen door onder alle omstandigheden een hoog niveau van
dienstverlening te garanderen en het publiek op de hoogte te stellen van de gedragsnor-
men die het mag verwachten in contacten met de Commissie.

Daartoe zijn in de code de beginselen vastgelegd waarop de betrekkingen tussen
de Commissie en het publiek dienen te berusten : rechtmatigheid, non-discriminatie, maa-
tregelen die in verhouding staan tot het nagestreefde doel en een consequent adminis-
tratief optreden.

De juiste toepassing van de code voor goed openbaar bestuur door het personeel
van de Commissie is sedert 1 november 2000, toen hr1 van kracht werd, voortdurend gevol-
gd. Burgers die van mening zijn dat zij niet overeenkomstig deze bepalingen zijn behan-
deld kunnen een klacht indienen. Voorts zal de Commissie regelmatig controleverslagen
opstellen waarin zowel de successen als de tekortkomingen br1 de toepassing van de code
zullen worden belicht.

lk juich de opneming van een "recht op behoorli jk bestuur" in het Handvest van
de grondrechten toe, dat officieel werd geproclameerd door de staatshoofden en de
regeringsleiders op de Europese Raad van Nice. Een code voor goed openbaar bestuur is
bijgevolg noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het in het Handvest vervatte recht op
behoorlijk bestuur wordt geëerbiedigd.

De goedkeuring van de bestuurlijke gedragscode zal - samen met andere
voorstellen uit het Witboek inzake administratieve hervorming, zoals de vereenvoudiging
van administratieve procedures en het bevorderen van de individuele verantwoordingsplicht
- nuttig zijn om de beginselen van goed bestuur bij de dagelijkse werkzaamheden in de
praktijk te brengen. Het personeel heeft hier baat bij, en het publiek krijgt zo een beter
inzicht in, en meer waardering voor de Commissie als zijnde een onmisbare schakel in een
hoogwaardige Europese dienstverlening.

Nei l  KINNOCK
Vice-President
Réfor me Ad m i n istrative

Bekendoemaakt in Publicatieblad van de Eurooese Gemeenschaooen nr. L 267 van 20-1O.2OOO





BËSTUURLIJKE GEDRAGSCODE VOOR HET PERSONEEL VAN DE
EUROPESE COMMISSIE BIJ DE CONTACTEN MET HËT PUBLIEK

Goede dienstver lening

De Commissie en haar personeel  z i jn  verp l icht  te  handelen in  het  belang van
de Gemeenschap,  en daarmee in het  openbaar belang.

De burgers verwachten terecht een goede dienstverlening en een open. toe-
gankeli jk en goed geleid bestuur.
Om een goede dienstverlening te garanderen moeten de Commissie en haar
personeel hoffeli jk, objectief en onparti jdig zljn.

Doel

Om te voldoen aan haar verplichtingen inzake goed bestuurli jk gedrag, in
het bijzonder in de contacten met het publiek, verplicht de Commissie zich
ertoe de in deze code vervatte bestuurli jke gedragsnormen na te leven en
deze a ls  le idraad te nemen in haar  dagel i jkse werkzaamheden.

Werkingssfeer

De gedragscode is  b indend voor  a l le  personeels leden d ie val len onder het
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de
Europese Gemeenschappen, hierna "het Statuut" genoemd, of onder de
andere regel ingen inzake de betrekkingen tussen de Commissie en haar per-
soneel die van toepassing zijn op de ambtenaren en de andere personeel-
sleden van de Europese Gemeenschappen. Personeelsleden met een privaa-
trechteli jk contract, door de nationale overheid gedetacheerde deskundigen
en stagiaires e.d. die voor de Commissie werken, dienen de code echter ook
als le idraad te nemen in hun dagel i jkse werkzaamheden.

De betrekkingen tussen de Commissie en haar personeel worden uitsluitend
geregeld door het Statuut.

1 .  A L G E M E N E  B E G I N S E L E N  V A N  G O E D  B E S T U U R

De Commissie neemt in haar contacten met het publiek de volgende
algemene beginselen in  acht :

Rechtmatígheid

De Commissie handelt in overeenstemming met het recht en past de in
de Gemeenschapswetgeving neergelegde regels en procedures toe.
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Discriminatieverbod en gelijke behandeling

De Commissie leeft het discriminatieverbod na en garandeert dat alle
burgers geli jk worden behandeld, ongeacht hun nationaliteit, geslacht,
ras of etnische afkomst, godsdienst oÍ geloofsovertuiging, handicap,
leefti jd of seksuele geaardheid. Verschil len in de behandeling van
vergeli jkbare gevallen moeten gerechtvaardigd zijn op grond van de
kenmerken van het betrokken geval.

Evenredigheid

De Commissie ziet erop toe dat de getroffen maatregelen in verhoud-
ing staan tot het nagestreefde doel.

De Commissie zal er met name op toezien dat de toepassing van deze
code nimmer administratieve of budgettaire lasten met zich brengt die
niet in verhouding staan tot het verwachte voordeel.

Consequentie

De Commissie stelt zich in haar bestuurli jke optreden consequent op en
volgt haar normale werkwijze. Afwijkingen van deze regel moeten met
redenen worden omkleed.

BESTUURLIJ  KE  R ICHTSNOEREN

Objectiviteit en onpartíjdigheid

Het personeel van de Commissie stelt zich alti jd objectief en onparti jdig
op,  zowel  in  het  belang van de Gemeenschap a ls  in  het  a lgemeen
belang. Het personeel handelt onafhankeli jk in het kader van het beleid
van de Commissie en zal zich nooit laten leiden door persoonli jke oÍ
nat ionale belangen of  door  pol i t ieke druk.

lnformatie over admi n istratieve procedures

Wanneer iemand om informatie vraagt over een administratieve proce-
dure van de Commissie, verstrekt het personeel deze informatie binnen
de voor de betrokken procedure vastgestelde termijn.

INFORMATIE  OVER DE RECHTEN V I \N  BELANGHEBBENDEN

Horen van alle rechtstreeks betrokkenen

lndien de belanghebbenden krachtens het Gemeenschapsrecht moeten
worden gehoord, zorgt het personeel van de Commissie eryoor dat zij
in de gelegenheid worden gesteld hun standpunt kenbaar te maken.



Motiveringsplicht

leder besluit van de Commissie dient duideli jk te worden gemotiveerd
en aan de betrokkenen te worden medegedeeld.

Als algemene regel geldt dat elk besluit omstandig dient te worden
gemotiveerd. Indien het echter niet mogeli jk is ieder afzonderli jk besluit
uitvoerig met redenen te omkleden, bijvoorbeeld omdat ten aanzien
van een groot  aanta l  personen vergel i jkbare beslu i ten worden
genomen, kunnen standaardantwoorden worden gegeven. In deze
standaardantwoorden moeten de voornaamste gronden voor het
besluit worden vermeld. Bovendien moet aan iedere belanghebbende
die daarom verzoekt een omstandige motivering worden verstrekt.

Verplichte vermelding van beroepsmogelijkheden

Indien het Gemeenschapsrecht beroepsmogeli jkheden biedt, moet in
de besluiten waaryan kennisgeving wordt gedaan duideli jk worden
aangegeven dat beroep mogeli jk is en hoe dat moet worden ingesteld
(naam en kantooradres van de persoon bij wie of de dienst waarbij het
beroep moet worden ingesteld en de termijn waarbinnen dat dient te
gebeuren) .

Indien van toepassing moet in de besluiten worden gewezen op de
mogeli jkheid om een gerechteli jke procedure te beginnen en/of een
klacht bij de Europese Ombudsman in te dienen overeenkomstig artikel
23O of artikel 195 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap.

4 .  BEHANDELING VAN VERZOEKEN OM INFORMATIE

De Commissie verplicht zich ertoe verzoeken om informatie zo goed en zo
snel  mogel i jk  te  behandelen.

Verzoeken om documenten

Indien het een document betreft dat al is gepubliceerd, dient degene
die om het document vraagt, te worden doorverwezen naar de
verkooppunten van het Bureau voor Officiële Publicaties der Europese
Gemeenschappen of naar de documentatie- en informatiecentra die
gratis toegang bieden tot documenten, zoals de Info-points, Europese
documentatiecentra, enz. Veel documenten zijn ook gemakkeli jk toe-
gankeli jk in elektronische vorm .

De regels inzake de toegang tot documenten worden in een specifieke
regel ing neergelegd.

Correspondentie

Overeenkomstig artikel 21 van het Verdrag tot oprichting van de



Europese Gemeenschap beantwoordt de Commissie brieven in de taal
waarin deze zijn gesteld, mits het een van de officiële talen van de
Gemeenschap betreft.

Het antwoord op een brieÍ aan de Commissie wordt verzonden binnen
vijft ien werkdagen na ontvangst van de brieÍ door de verantwoordeli jke
dienst van de Commissie. In het antwoord moet worden aangegeven
door wie de brief wordt behandeld en hoe met deze persoon contact
kan worden opgenomen.

lndien binnen deze termijn van vijft ien werkdagen geen antwoord kan
worden verzonden, en in alle gevallen waarin het antwoord de nodige
werkzaamheden met zich brengt, zoals overleg tussen de diensten of
vertaling, dient degene die het dossier behandelt de afzender een
bericht te zenden waarin wordt aangegeven wanneer gelet op deze
bijkomende werkzaamheden een antwoord kan worden verwacht,
waarbij rekening wordt gehouden met het relatief spoedeisende en
complexe karakter van het dossier.

Indien het antwoord moet worden opgesteld door een andere dienst
dan de dienst waaraan het schrijven oorspronkeli jk was gericht, moet
de afzender in kennis worden gesteld van de naam en het kantooradres
van degene aan wie zijn brief is doorgegeven.

Deze regels zijn niet van toepassing op correspondentie die als mis-
plaatst kan worden beschouwd, bijvoorbeeld omdat het steeds het-
zelfde onderwerp betreft, het aantal brieven buitensporig groot of de
correspondent ie ongegrond is .  In  d ie geval len behoudt  de Commissie
zich het recht voor brieven niet te beantwoorden.

Telefoongesprekken

Bij het opnemen van de telefoon noemen de personeelsleden hun naam
of die van hun dienst. Terugbellen gebeurt alt i jd zo snel mogeli jk.

Personeelsleden die verzoeken om informatie behandelen. verstrekken
informatie over onderwerpen waaryoor zij verantwoordeli jk zijn, en
dienen de beller in andere gevallen door te verwijzen. lndien nodig ver-
wijzen zij de beller door naar hun meerdere of raadplegen zij die voor-
dat zij de informatie verstrekken.

Wanneer het gaat om een onderwerp dat rechtstreeks onder de ver-
antwoordeli jkheid valt van degene die het gesprek voert, stelt deze de
identiteit van de beller vast en gaat, alvorens de informatie te ver-
stekken, na of die informatie al is bekendgemaakt. Indien dat niet het
geval is, kan het betrokken personeelslid besluiten dat het niet in het
belang van de Gemeenschap is om deze informatie te verstrekken. In
dergeli jke gevallen wordt aan de beller uitgelegd waarom de informatie
niet kan worden verstrekt en wordt zo nodig de in artikel 17 van het



Statuut vervatte geheimhoudingsplicht ingeroepen.

Waar nodig dient het personeel om een schrifteli jke bevestiging van de
telefonisch gevraagde informatie te vragen.

E-mail

E-mail wordt zo snel mogeli jk en
foongesprekken bea ntwoord.

Omdat e-mail echter vergeli lkbaar
dezelfde richtsnoeren en termijnen
spondent ie.

volgens de richtsnoeren voor tele-

is met brieven, gelden voor e-mail
a ls  voor  de behandel inq van corre-

Verzoeken om informatie van de media

De Dienst Pers en Communicatie is verantwoordeli jk voor contacten
met de media. Verzoeken om informatie over vaktechnische onderwer-
pen die onder de verantwoordeli jkheid van het betrokken personeelslid
vallen, kunnen wel worden beantwoord.

5 .  BÊSCHERMING V I \N  PERSOONSGEGEVENS EN
VERTROUWE LIJ KE IN FORMI\TIE

De Commissie en haar personeel  houden z ich met  name aan:

. de regels inzake de bescherming van de persoonli jke levenssfeer en van
persoonsgegevens;

. de in artikel 287 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschappen genoemde verplichtingen en in het bijzonder de
geheimhoudingspl icht ;

. de regels inzake de geheimhouding van strafrechteli jke onderzoeken;

. de vertrouwelijkheid van de zaken die worden behandeld door de in
artikel 9 en de bij lagen ll en l l l  van het Statuut bedoelde organen.

5 .  KLACHTEN

De Europese Commissie

Klachten naar aanleiding van de eventuele niet-naleving van de in deze
gedragscode vervatte beginselen kunnen rechtstreeks worden ingedi-



end bij het Secretariaat-generaal' van de Europese Commissie, dat de
klacht doorgeeft aan de betrokken dienst.
De directeur-generaal of het hoofd van de dienst dient de klager binnen
twee maanden te antwoorden. Vervolgens beschikt de klager over een
termijn van een maand om de secretaris-generaal van de Europese
Commissie te verzoeken het antwoord op de klacht te herzien. De sec-
retar is-generaal  beantwoordt  d i t  herz ieningsverzoek b innen een
maand .

De Europese Ombudsman'

ïevens kunnen overeenkomstig artikel 195 van het Verdrag tot opricht-
ing van de Europese Gemeenschap en het Statuut van de Europese
Ombudsman k lachten worden ingediend b i j  de Europese Ombuds-
man3.  "

Het klachtenformulier is beschikbaar op:
http://europa.eu.inl/comm/secretariat_generaycode/index_nl.htm
oÍ kan worden aangevraagd

op het postadresr Secretariaat-generaal van de Europese Commissie,
Administratieve eenheid SG/B/2 < Transparantie, toegang tot documenten, betrekkingen met
befangengroepen )r, Wetstraat 2OO, B-1O49 Brussel (Fax: +32-2-296.72.42)

per e-mail: 5G-Code-de-bonne-conduite@cec.eu.int

vra Internet
http:/^rww'euro-ombudsman-eu.int

oer brief
De Europese Ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman
B.P. 403
F-67OO1 Strasbourg Cedex





Postadtes:
Secretariaat-generaal van de Europese Commissie.
Administratieve eenheid SG/B/2 << Transparantie, toegang tot docu-
menten, betrekkingen met belangengroepen >,
Wetstraat 2OO, B-'1O49 Brussel (Fax: +32-2-296.72.42)

Per e-mail:
SG-Code-de-bonne-conduite@cec.eu.int

Website:
http://europa.eu. inVcomm/secretarialgeneral/code/i ndex_nl. htm





P.N. (Nikiforos) Diamandouros Ph.D.

Nikiforos Diamandourus (1942) is sinds 2003 Europees Ombudsman.
Daarvoor bekleedde hij die functie vijfjaar in Griekenland. Diamandouros begon zijn
loopbaan als wetenschapper en was later onder meer hoogleraar politicologie in Athene en
Madrid.

in de periode 2003-heden: Europese ombudsman

1.

personalia

land
Griekenland

geboorteplaats en -datum
Athene (Griekenland),25 juni 1942

2.

loopbaan

loopbaan

. universitair docent en onderzoeker aan de universiteiten van New York en Columbia
(Verenigde Staten), van 1973 tot 1978

. directeur voor Ontwikkeling, Athene College (Griekenland), van 1980 tot 1983

. programmadirecteur voor West-Europa en het Nabije en Midden-Oosten bij de Raad
voor Onderzoek voor Sociale'Wetenschappen (New York), van 1983 tot 1988

. directeur Griekse Instituut voor Internationale en Strategische studies in Athene, van
1988 tot 1991

. hoogleraar vergelijkende politieke stromingen, Universiteit van Athene, van 1993 tot
1998



. directeur en voorzitter van het Griekse Nationale Centrum voor Sociaal Onderzoek
(EKKE), van 1993 tot 1995

. hoogleraar politieke wetenschappen, Juan March Centrum voor Gevorderde Studies in
Sociale Wetenschappen te Madrid, l997

. Nationale Ombudsman in Griekenland, van 1998 tot 2003

. Europese Ombudsman, vanaf I april2003

3.

nevenfuncties

vorige

. voorzitter en lid van de Moderne Griekse Studies Associatie van de Verenisde Staten.
van 1985 tot 1988

. voorzitter Griekse Politieke Wetenschappen Associatie, van 1992 tot 1998

. lid Nationale Raad voor Administratieve Hervorming, vanaf 1999

Europese (parlements)commissies e.d.

. co-voorzitter van de Subcommissie voor Zuid-Europa van de Raad voor Onderzoek
Sociale V/etenschappen (New York), vanaf 1990

. lid Griekse Nationale Commissie voor Mensenrechten. vanaf 2000

4.

opleiding

hogerberoepsonderwij s

. B.A.-graad aan de Universiteit van Indiana, 1963

academische studie

. M.A.-graad aan de Universiteit van Columbia, 1965

. M.Phil.-graad aan de Universiteit van Columbia,1969

. Ph.D.-graad aan de Universiteit van Columbia, 1972



5.

activiteiten

op het gebied van de EU

. deelnemer aan de Bilderberg Conferentie, 2000

6.

publicaties/bronnen

publicaties

. 'General Editor' van een Reeks over Nieuw Zuid-Europa, gepubliceerd door de
Persdiensten van de Johns Hopkins Universiteit

r publicaties over de politiek en de geschiedenis van Griekenland, Zuid-Europa en
Zuidoost-Europa en meer specifiek over democratisering, de oprichting van staat en
natie en de verhouding cultuur en politiek.

7.

familie lgezin

. Geen opgave

Bron: denederlandsegrondwet.nl 20lI


